
วัน เดือน ปี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เวลา ชิ้นงาน

8 พ.ค. - 15 พ.ค. 63 learn.ocsc.go.th 1 ชั่วโมง ทำความเข้าใจหลักการและวิธีการ

8 พ.ค. - 28 ก.ค. 63 learn.ocsc.go.th 2 ชั่วโมง Learing Reflection 1 คร้ังเม่ือจบเนื้อหาทั้งหมด

8 พ.ค. - 28 ก.ค. 63 learn.ocsc.go.th 1 ชั่วโมง Learing Reflection 1 คร้ังเม่ือจบเนื้อหาทั้งหมด

8 พ.ค. - 28 ก.ค. 63 Coursera.org 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 

2 - 3.5 ชั่วโมง

Learing Reflection 1 คร้ังเม่ือจบหลักสูตร

วัน เดือน ปี เวลา 08.55 - 09.00 น. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

จ. 25 พ.ค. 63 3 ชั่วโมง ลงทะเบียน ผ่านระบบ Zoom

วัน เดือน ปี เวลา 09.55 - 10.00 น. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อ. 26 พ.ค. 63 2 ชั่วโมง ลงทะเบียน ผ่านระบบ Zoom

พ. 27 พ.ค 63 2 ชั่วโมง ลงทะเบียน ผ่านระบบ Zoom

ส. 30 พ.ค. 63 2 ชั่วโมง ลงทะเบียน ผ่านระบบ Zoom

วัน เดือน ปี เวลา 08.55 - 09.00 น. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ส. 6 มิ.ย. 63 3 ชั่วโมง ลงทะเบียน ผ่านระบบ Zoom

วัน เดือน ปี เวลา 09.30 - 10.00 น. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อา. 12 ก.ค. 63 2 ชั่วโมง Talent Share 2 ผ่านระบบ Zoom

อา. 2 ส.ค. 63 2 ชั่วโมง Talent Share 3 ผ่านระบบ Zoom

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี เวลา ชิ้นงาน

พฤ 28 พ.ค. 63 1 บรรยาย 2 ชม. Learning Reflection

(จัดส่ง Link ให้หลังจบ Session)

มิ.ย. 63

(รอกําหนดการ)

2 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใคร้ังที่ 1

มิ.ย. 63

(รอกําหนดการ)

3 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใคร้ังที่ 2

พฤ 9 ก.ค. 63 4 บรรยาย 2 ชม. Learning Reflection

(จัดส่ง Link ให้หลังจบ Session)

ก.ค. 63

(รอกําหนดการ)

5 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใคร้ังที่ 3

ส.ค. 63

(รอกําหนดการ)

6 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใคร้ังที่ 4

ก.ย. 63

(รอกําหนดการ)

7 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใคร้ังที่ 5

ก.ย. 63

(รอกําหนดการ)

8 การโค้ชคนละ

ประมาณ 1 - 1.5 ชม.

บันทึกการโค้ช และประเมินการโค้ชใครั้งท่ี 6 (Final)

พฤ 3 ก.ย. 63 9 บรรยาย 2 ชม. Learning Reflection

(จัดส่ง Link ให้หลังจบ Session)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : เกษตรสร้างสรรค์ (ความรู้้้พื้นฐานประกอบการทำผลงานกลุ่ม)

เรียนรู้ด้วยตนเอง : Coursera.org : Leading transformations: Manage change (ภาษาอังกฤษ)

by Macquarie University

09.00 - 12.00 น. ชิ้นงาน

เรียนรู้ด้วยตนเอง : Leadership and Mindset (ภาษาอังกฤษ)

ช่วงการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) เรียนผ่านระบบ online ระหว่างวันท่ี 8 พ.ค. 63 -  28 ก.ค. 2563

กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม Pre-work (Online และ VDO Conferrence)

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563

ออกแบบ Talent Share และออกแบบกติกาการอยู่ร่วมกัน

ตลอดหลักสูตร 

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนเตรียมเร่ืองที่จะแชร์ของตนเองเพ่ือ

แชร์ในวันที่กำหนด

***Digital Transformation and Enterprise Architecture

โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

(นำไปใช้ในการจัดทำผลงานกลุ่ม)

Service Worksheets

ช้ีแจงภาพรวมหลักสูตร และช้ีแจงกรอบการทําผลงาน

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย รก.ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ

ทำความเข้าใจภาพรวมหลักสูตร

ร่างแนวคิดข้อเสนอการศึกษากลุ่ม

ร่างแนวคิดข้อเสนอผลงานรุ่น

สมรรถนะผู้นำในศตวรรษที่ 21 : รายงานผลประเมินสมรรถนะ 

โดย นายชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์

Learning Reflection

Individual Development Plan : IDP

และช้ีแจงกรอบการทำผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แบ่งกลุ่มและระดมความคิดเห็นในการจัดทำผลงานกลุ่ม

โดย รก.ผชช.อริยะ สกุลแก้ว และคณะ

ทํา IDP รายบุคคล

10.00 - 12.00 น. ชิ้นงาน

กิจกรรม Leadership Development Coaching (ผ่านระบบ Zoom ท้ังหมด)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 1 : การโค้ชรายบุคคล (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 2 : การโค้ชรายบุคคล (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

09.00 - 12.00 น. ชิ้นงาน

กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการจัดทำผลงานกลุ่ม (การทํา

ผลงาน Group Project, Class Project 

งานที่มอบหมาย และแบ่งกลุ่มรับผิดชอบภารกิจ) share idea

 หนังรุ่น ระบุกลุ่มเป้าหมายและส่ิงที่อยากส่งต่อให้ผู้ชม เตรียม

มาเสนอเพ่ือน ๆ เพ่ือเลือกเส้นเร่ือง Theme (ลดระยะเวลาใน

การเตรียมการในช่วงฝึกอบรม)

ข้อสรุปร่างผลงาน และการแบ่งงาน

การสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection: Pre-Work) สะท้อนการเรียนรู้ แชร์มุมมองและส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา

ก่อนการฝึกอบรม

10.00 - 12.00 น. ชิ้นงาน

*** กิจกรรม Leadership Development Coaching: 

บรรยายให้ความรู้เร่ืองการโค้ชและช้ีแจงการโค้ชรายบุคคล 

โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย สถาบันโค้ชไทย

(เข้าเรียนพร้อมกัน 10.00 - 12.00 น.)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 4 การโค้ชรายบุคคล (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 5 การโค้ชรายบุคคล (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 6 การโค้ชรายบุคคล (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

กิจกรรม Leadership Development Coaching คร้ังที่ 3 : การโค้ชรายบุคคล  (นัดหมายเวลาการโค้ชกันเอง)

*** กิจกรรม Leadership Development Coaching: บรรยายและติดตามผลการโค้ช

โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย สถาบันโค้ชไทย

(เข้าเรียนพร้อมกัน 10.00 - 12.00 น.)

*** กิจกรรม Leadership Development Coaching: บรรยายและติดตามผลการโค้ช และสรุปผล

โดย ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย สถาบันโค้ชไทย

(เข้าเรียนพร้อมกัน 10.00 - 12.00 น.)

ส่ิงที่ส'งมาด+วย 3 



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563

ส่ิงที่ส'งมาด+วย 3 

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 09.00 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 - 17.30 น.

พ. 29 ก.ค. 63 1 ลงทะเบียน พิธีเปิด

โดย เลขาธิการ ก.พ.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 

สํานักงาน ก.พ

CEO Visit:

"ผู้นำคล่ืนลูกใหม่กับยุค

ประเทศไทย 4.0" 

โดย รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 

5 สํานักงาน ก.พ

มอบความคาดหวัง

ในการทําผลงานของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โดย 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตร

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5

 สํานักงาน ก.พ

กิจกรรมสัมพันธ์

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 

สํานักงาน ก.พ

Talent Share 4

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.30 - 17.00 น.

พฤ.  30 ก.ค. 63 2 Talent Share 5 Talent Share 6

ศ. 31 ก.ค. 63 3 Talent Share 7 Talent Share 8

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.00 - 08.30 น. 16.30-17.00

จ. 3 ส.ค. 63 4 ลงทะเบียน Talent Share 9

อ. 4 ส.ค. 62 5 ลงทะเบียน Talent Share 10

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 16.30 น.

พ. 5 ส.ค. 63 6 Talent Share 11 Talent Share 12

พฤ. 6 ส.ค. 63 7 Talent Share 13 Talent Share 14

ศ. 7 ส.ค. 63 8 Talent Share 15 Talent Share 16

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

จ. 10 ส.ค. 63 9 Talent Share 17 เลือกประธานรุ่นและคณะทำงาน (รักษาการ)

ประชุมรุ่นเตรียมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

และการ ระดมความคิดเห็นเพ่ือทำผลงานรุ่น

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

อ. 11 ส.ค. 63 10 Talent Share 18 การระดมความคิดเห็นเพ่ือทำผลงานกลุ่ม

วางแผนงานกลุ่มและแบ่งงาน

พ. 12 ส.ค. 63

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.

กิจกรรมแชร์ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง และสานสัมพันธ์ NWL 

โดย รุ่นพ่ี NWL

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

โดย นายวิทิตนันท์  โรจนพาณิช

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

*** กิจกรรมประเมินบุคลิกภาพทางการบริหาร (MBTI)

โดย คณะวิทยากร สํานักงาน ก.พ. 

ผชช.ศาณิฏ ปนิธานธรรม

นางสาวนที มีเงิน นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า และนางสาวดลลยา เปี่ยมสุวรรณ์

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.

ช่วงการฝึกอบรม

ช่วงการฝึกอบรม ระหว่างวันท่ี 29 ก.ค. -  21 ก.ย. 2563

Digital Transformation and Enterprise Architecture (ฝึกปฏิบัติและให้คำปรึกษาการทำผลงานกลุ่ม)

โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

(นำไปใช้ในการจัดทำผลงานกลุ่ม)

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

Group Project 1 :  การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม (Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส 

จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

(นำไปใช้ในการออกแบบงานกลุ่ม)

Group Project 2 : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม 

(Design Thinking and Process Design)

โดย นายวริทธิ ตีรประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาการออกแบบเเละธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส 

จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

หยุดวันแม่แห่งชาติ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

*** หลักสูตร “The 6 Critical Practices for Leading A Team” (วันท่ี 1)

โดย PacRim ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.

*** หลักสูตร “The 6 Critical Practices for Leading A Team”  (วันท่ี 2)

โดย PacRim ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

การโค้ช (Coaching) โดย นายชัยรัตน์  วงศ์จินดานนท์

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

ปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

(ใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นทำ Group Project)

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

ยุทธศาสตร์ภาคปฏิบัติ และความรู้พ้ืนฐานด้านการตลาด

ท่องเที่ยวไทย 

โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ ททท.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563

ส่ิงที่ส'งมาด+วย 3 

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 16.30 น.

พฤ. 13 ส.ค. 63 11 Talent Share 19 Talent Share 20

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 16.30 น.

ศ. 14 ส.ค. 63 12 Talent Share 21 Talent Share 22

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

จ. 17 ส.ค. 63 13 Talent Share 23 ช้ีแจงกิจกรรมในต่างจังหวัด

อ. 18 ส.ค. 63 14 Talent Share 24 Talent Share 25

(16.00 - 16.30 น.)

พ. 19 ส.ค. 63 15 Talent Share 26 Talent Share 27 และทำงานรุ่น

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.

พฤ. 20 ส.ค. 63 16 Talent Share 28

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 05.00 - 09.00 น. 18.00 - 22.00 น.

ศ. 21 ส.ค. 63 17 ออกเดินทางจาก ท่าอากาศ

ยานดอนเมือง กทม. - 

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

และออกเดินทางจาก

จังหวัดอุบลราชธานีไปยัง

จังหวัดยโสธร กิจกรรม

สัมมนาเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการลงพื้นที่ 

ณ จังหวัดยโสธร

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก ทำงานกลุ่ม

ส. 22 ส.ค. 63 18 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่ศึกษาดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก ทำงานกลุ่ม

อา. 23 ส.ค. 63 19 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท้อนการเรียนรู้

จ. 24 ส.ค. 63 20 รับประทานอาหารเช้าและ

ออกเดินทางจากที่พักไปยัง

สถานที่นําเสนอผลงาน

รับประทานอาหารเย็น สะท้อนการเรียนรู้ และ

เดินทางท่าอากาศยานอุบลราชธานี ไปยัง ท่า

อากาศยานดอนเมือง กทม.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 09.30 - 10.00 น.

อ. 25 ส.ค. 63 21 ลงทะเบียน

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

พ. 26 ส.ค. 63 22 Talent Share 29 ช้ีแจงนัดหมายกิจกรรมในต่างจังหวัด

พฤ. 27 ส.ค. 63 23 Talent share 30 ทำงานรุ่น

การตลาดภาครัฐ (Public Marketing)

โดย นายธเนศ ต้ังเจริญม่ันคง

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

(นำไปใช้ในการจัดทำผลงานกลุ่ม)

Paradoxes of Leaders

ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

(09.00 - 11.00 น.)

การพัฒนาชุมชน และการใช้ข้อมูลจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)

เพ่ือการปฏิบัติงาน

โดย นายไพบูลย์ บูรณสันติ

ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 18.00 น. 

13.00 - 16.00 น. 

Class and Group Project การสร้างภาพยนตร์ (2) : ส่งการบ้านจำลองความคิด (Idea) ของงานที่จะทํา

และเรียนการผลิตภาพยนตร์ (Production)

โดย นายทวีรัตน์ โชคชัยเพ่ิมพูนผล นายจิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ นายเจนไวยย์ ทองดีนอก และนายภราดร เวศอุรัย

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

CEO Visit: "นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง" กรณีศึกษาบริษัท บาธรูมดีไซน์

โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

จีนที่ต้องรู้ กรณีศึกษาการพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาความ

ยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

Class Project การสร้างภาพยนตร์ (1) (Idea - Execution, การถ่ายภาพ, Script, ตัวอย่างรูปแบบงาน) 

โดย นายทวีรัตน์ โชคชัยเพ่ิมพูนผล นายเจนไวยย์ ทองดีนอก นายภราดร เวศอุรัย และนายจิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

CEO Visit (Leadership class) : Change Leadership

นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ กลต.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

Smart Farm

โดย ดร.พิสุทธ์ิ ไพบูลย์รัตน์

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอกลุ่ม

โดย วิทยากรสํานักงาน ก.พ.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

ถอดบทเรียน COVID 19 สู่ New Norm การท่องเที่ยวโลก และ

การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ก้าวทันโลกที่เปล่ียนไป

โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ ททท.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร

โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และคณะผู้บริหารในส่วนภูมิภาค

ณ จังหวัดยโสธร

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ  จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

*** นําเสนอ Learning Reflection ของแต่ละกลุ่มจากการไป

เก็บข้อมูลและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่กำหนด

และซ้อมการนำเสนอ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย วิทยากร สํานักงาน ก.พ. และวิทยากรภายนอก

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ณ จังหวัด

อํานาจเจริญ

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม 

(ร่างผลงาน คร้ังที่ 1)

โดย คณะกรรมการ (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี 

จิตรจง, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, นายวริทธิ ตีรประเสริฐ) 

และคณะผู้บริหารในส่วนภูมิภาค

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 1)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ

*** หลักสูตร Professional Image and Effective Communication (วันท่ี 2)

โดย อาจารย์น้ำฝน ภักดี และคณะ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ชั้น 5 สํานักงาน ก.พ

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.



กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่าง 8 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2563

ส่ิงที่ส'งมาด+วย 3 

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 16.00 - 17.30 น.

ศ. 28 ส.ค. 63 24 Talent Share 31 ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 05.00 - 08.30 น. 08.30 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.30 น. 15.30 - 17.00 น. 17.00 - 22.30 น.

จ. 31 ส.ค. 63 25 *** 05.00 - 08.30 น.

ข้ึนรถ

ณ หน้าอาคาร 1  

ออกเดินทางไปยังสถานท่ี

จัดกิจกรรม

รับประทานอาหารเช้าบน

รถ

17.00 - 18.30 เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อน

อิริยาบท

18.30 - 22.30 รับประทานอาหารเย็น  

กิจกรรมสัมพันธ์

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 09.00 น. 16.00 - 19.00 น.

อ. 1 ก.ย. 63 26 *** รับประทานอาหาร

เช้า และเดินทางไปยัง

สถานที่จัดกิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสะท้อนการ

เรียนรู้ 

และเดินทางกลับสํานักงาน ก.พ.

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 09.00 น. 16.00 - 17.00 น.

พ. 2 ก.ย. 63 27 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 07.00 - 09.00 น. 16.00 - 22.00 น.

พ. 9 ก.ย. 63 28 ออกเดินทางจาก กทม. ไป

อุบลราชธานี (05.00) รับประทาน

อาหารเช้าและออกเดินทางจากท่ีพัก

ไปยังสถานท่ีศึกษา

ดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก ทำงานกลุ่ม

พฤ. 10 ก.ย. 63 29 รับประทานอาหารเช้าและออก

เดินทางจากท่ีพักไปยังสถานท่ีศึกษา

ดูงาน

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับท่ีพัก ทำงานกลุ่ม

ศ. 11 ก.ย. 63 30 รับประทานอาหารเช้าและออก

เดินทางจากท่ีพักไปยังสถานท่ีนําเสนอ

ผลงาน

รับประทานอาหารเย็น Learning Reflection 

พร้อมสรุปและเตรียมการนำเสนอร่างผลงานต่อ

คณะกรรมการ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.30 น. 16.00 - 17.30 น.

จ. 14 ก.ย 63 31 ลงทะเบียน ทำงานกลุ่ม

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 

สํานักงาน ก.พ

ติดตามการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเอง Individual 

Development Plan : IDP

โดย รก.ผชช.อริยะ สกุลแก้ว

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 

สํานักงาน ก.พ

ทำงานกลุ่ม

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 09.30 - 10.00 น.

พฤ. 17 ก.ย. 63 32 ลงทะเบียน

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น.  16.00 - 19.00 น.

ศ. 18 ก.ย. 63 33 ลงทะเบียน 

รับประทานอาหารเช้า

กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ 

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสัมพันธ์ปิด

ท้ายหลักสูตร

วัน เดือน ปี คร้ังท่ี/เวลา 08.30 - 09.00 น. 15.30 - 16.30 น.

จ. 21 ก.ย. 63 34 ลงทะเบียน พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร 

และถ่ายภาพหมู่

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

*** กิจกรรมฝึกปฎิบัติการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

โดย คณะวิทยากรทหารเรือ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

*** กิจกรรมจิตอาสา CSR NWL 25 จ.ชลบุรี

*** "Mindfulness in Organization องค์กรสร้างสติ"

โดย นายวรภัทร์ ภู่เจริญ และคณะ

ณ ห้อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ ณ จังหวัดอุบลราชานี จังหวัดยโสธร และจังหวัด

อํานาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

ช่วงการติดตามประเมินผล

09.00 - 12.00 น. 13.30 - 16.00 น. 

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

Class and Group Project การสร้างภาพยนตร์ (3) : 

ส่งการบ้านตัดต่อ

โดย นายเจนไวยย์ ทองดีนอก นายภราดร เวศอุรัย นายทวีรัตน์ 

โชคชัยเพ่ิมพูนผล และนายจิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

นำเสนอร่างผลงาน คร้ังที่ 2

ต่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, นายดนัยรัฐ 

ธนบดีธรรมจารี, นายวริทธิ ตีรประเสริฐ)

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

นัดหมายส่งงานทาง Facebook Workplace และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องบริหารเวลาที่นอกเหนือจากกำหนดการเพ่ือจัดทำผลงานกลุ่มและผลงานรุ่น

09.00 - 12.00 น. 14.00 - 16.00 น. 

               **   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหมด เพราะถือเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม (ขาด/ลาได้ไม่เกิน 7 วัน)

               *** เป็นรายวิชาท่ีขอความร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรม หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรขาดหรือลาในช่วงเวลาดังกล่าว

*** กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม (New Wave Theatre) 

โดย คณะกรรมการ (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม, นางสาวสมฤดี จิตรจง, นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, 

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ, นายทวีรัตน์ โชคชัยเพิ่มพูนผล, นายจิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ, 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ)

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.

09.00-12.00 13.00 - 15.30 น. 

รายงานผลประเมิน 360 องศา

โดย นายชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์

ณ ห้อง 3110 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมติดตามประเมินผลภาพรวมหลักสูตร: 

ผู้นำคล่ืนลูกใหม่กับการขับเคล่ือนประเทศสู่ Thailand 4.0

และประเมินผลโครงการฝึกอบรม

ณ ห้อง 3110 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ *   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันท่ีมีกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ค่าท่ีพักและค่าอาหารตลอดการศึกษาดูงานตามกำหนดการ หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเวลาใดได้ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

Leadership for Future Leader

โดย นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการ ททท.

ณ ห้อง 3502 อาคาร 3 ช้ัน 5 สํานักงาน ก.พ

10.00 - 12.00 น. 13.00 - 19.00 น. 

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการนําเสนอผลงาน

ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 ช้ัน 1 สํานักงาน ก.พ.

09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ  ณ จังหวัดอุบลราชานี จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดอํานาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)

*** กิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

(แยกกลุ่มตามพ้ืนที่ที่กำหนด)


